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FELHÍVÁS
 

 " KÉTSZER AD, KI GYORSAN AD "
 

2021. CIVIL DÍJ PÁLYÁZAT
A Bács-Kiskun Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ felhívást tesz közzé a 
megye civil szervezetei felé azzal a céllal, hogy össze kívánja gyűjteni azokat a 
kezdeményezéseket, amelyekkel a koronavírus-járvány idején a civil szervezetek 
veszélyeztetett célcsoportokat támogattak, vagy saját közösségük céljainak 
megvalósulását biztosították.
Azok a civil szervezetek, akik kezdeményezéseikről a csatolt űrlapot kitöltve 
pályázatukat megküldik, elismerésben részesülnek. A pályázatokat a Civil Központ 
gyűjti és bírálja el. A bírálatok alapján a civil szervezetek elismerő oklevelet 
vehetnek át, az első három civil szervezet ezen felül egyenként 50.000,-Ft értékű 
ajándékutalványban részesül.
A pályázati űrlapok a honlapunkról tölthető le: http://recic.hu/bacs/hirek/civil-
d%C3%ADj-2021/
A pályázati űrlapok beküldésének határideje: 2021. augusztus 15. vasárnap 23:59 
óra-perc
A díjátadó ünnepség időpontja 2021. augusztus 31. kedd.

Olvass tovább! 

CIVIL KÖZPONT HÍREI

Megjelentek a „Civil szervezetek működésének 
biztosítására vagy szakmai programjának 

megvalósítására és működésének biztosítására 

https://www.facebook.com/civilbacs/


Megjelentek a Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap 
keretében meghirdetett 

kiírások eredményei
Megjelentek a Miniszterelnökség által 
biztosított forrásból a Magyar Falu 
Program Falusi Civil Alap keretében 
2021. évben meghirdetett „civil 
közösségi tevékenységek és 
feltételeinek támogatása” című 
alprogram pályázati kiírásainak 
eredményei, melyek 
a kormany.hu oldalon és oldalunkon is 
elérhetők.
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
FCA-KP-1-2021 Magyar Falu Program 
döntési lista 2021 (pdf)

Olvass tovább 

fordítható összevont támogatás 2021.” című 
pályázati kiírásainak eredményei

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek 
a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti 
Együttműködési Alap Kollégiumainak a 2021. évre 
vonatkozó „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy 
szakmai programjának megvalósítására és működésének 
biztosítására fordítható összevont támogatás 2021.” című 
pályázati kiírásainak eredményei, melyek 
a https://civil.info.hu/nea/kezdolap/tamogatasok_kereso/index
.html?TARANTULA_SESSID oldalon érhetők el.
 

Olvass Tovább 

MEGYEI HÍREK

CSIPERÓ 
IFJÚSÁGI 

FESZTIVÁL 2021 
KECSKEMÉT
2021. JÚLIUS 6 - 9.

 
Élő miniKONCERTEK - 

Tremoló projekt
A koncertek sem maradnak el 
idén. Két este - 4 zenekar!
2021. július 8-9-én, csütörtök 
és péntek este a Csiperó 
Kecskeméti rezidenciáján, a 
Kápolna u. 24. udvarán, a 
Nagy Gesztenyefa alatt élő 
koncertekkel várjuk a 

Széna vagy 
Szalma 

Hagyományőrző 
Fesztivál

A Tőserdő mindenkire vár 
ezen a nyáron is, hiszen 
különleges hagyományőrző 
programra hívnak mindenkit a 
szervezők. Egy teljes 
hétvégén át sokszínű 
programok a kínálatban.
minden program teljesen 
ingyen látogatható. Kicsiknek 
bábszínházi előadások és 
különleges gyerek koncertek. 
A családoknak kézműves 

Kodály Művészeti 
Fesztivál

2021. július 19-30.

A Kodály Művészeti Fesztivál  
rendkívül színes 
programokkal várja  a zene 
iránt érdeklődőket közel két 
héten át . A fesztivál 
résztvevői között szerepelnek  
a Kecskeméti Szimfonikusok 
,folytatódik Simon Izabella 
gyermekkoncertjével, majd az 
opera világában  elmerülve 
családi programokkal is 
várják az érdeklődőket. A 
Duna  Művészegyüttes  
előadását követően a Sárik 

https://bgazrt.hu/megjelentek-a-civil-szervezetek-mukodesenek-biztositasara-vagy-szakmai-programjanak-megvalositasara-es-mukodesenek-biztositasara-fordithato-osszevont-tamogatas-2021-cimu-palyazati-k/
https://bgazrt.hu/megjelentek-a-civil-szervezetek-mukodesenek-biztositasara-vagy-szakmai-programjanak-megvalositasara-es-mukodesenek-biztositasara-fordithato-osszevont-tamogatas-2021-cimu-palyazati-k/


világzene kedvelőit.
Egy olasz, egy szerbiai és egy 
magyar zenekar fellépése 
mellett az európai világzenei 
színtéren is népszerű #zoord 
zenekar is fellép.
Az önálló koncertek után 
pénteken egy igazi jamboree-
val zárjuk a fesztivált, melyre 
a zenekarok közös 
produkcióval készülnek!
A koncertek a jelenlegi 
szabályozások szerint 18 év 
felett csak védettségi 
igazolvánnyal látogathatók.
A programok ingyenesek, de 
regisztrációhoz kötöttek!

Olvass tovább 

foglalkozások.  Különféle erdei 
túrák és nem utolsó sorban jó 
levegő.
Sokszínű programokkal 4 
helyszínen is várják az 
érdeklődőket, családokat, 
baráti társaságokat. Kirakodók 
sokasága, a Holt-Tisza 
partjának teljes szépsége vár 
mindenkire. Mutatványosok és 
népzenészek szórakoztatnak 
mindenkit, valamint 
nagyszínpados koncertek is 
megrendezésre kerülnek.
 

Olvass tovább 

Péter Trió előadásában  
Beethoven dallamai és 
harmóniái keverednek a jazz 
és a popzene ritmusaival. A 
Nemzeti Ifjúsági 
Kórushangversenyen túl Mali 
Katalin és Navratil Anndrea 
koncertjét hallgathatják, 
valamint Sergei Nakariakov 
trombitaművész ad közös 
koncertet a Kecskeméti 
Szimfonikus Zenekarral.

Olvass tovább 

Kérjük forduljon hozzánk bizalommal! Irodáink  elérhetőségei
KISKŐRÖSI IRODA:
6200 Kiskőrös, Szarvas utca 2. I.em.4.szám  telefon:+36-78/415-165 e.mail: civilbacs@gmail.com
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig
KECSKEMÉTI IRODA:
6000. Kecskemét, Weselényi utca 1/A földszint 4.szám telefon: +36-76/777-517 e-mail: civil.kecskemet@gmail.com
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig
BÁCSALMÁS: +36-20/292-9414

Leiratkozás - unsubscribe

https://www.programturizmus.hu/ajanlat-csipero-fesztival.html
https://www.fesztivalportal.hu/hagyomanyorzo-fesztival/szena-vagy-szalma-hagyomanyorzo-fesztival-lakitelek
https://new.kodaly-muveszeti-fesztival.hu/
https://www.facebook.com/civilbacs
https://listamester.hu/lmui/faces/forms/UnsubscribeLink.jsp?m=abw1g5ek5h9n9a3b1u&e=cgn7ychk85xhpm&g=d841me51s2tc7m
https://listamester.hu/lmui/faces/StartPage.jsp?f=LMlablecKep

